
PROGRAMA CHAPA CCP – (Gestão 2020-2022) 

 

 

Prezados colegas,  

 

Apresentamos aqui as linhas gerais de nosso projeto de atuação na Coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Como é de conhecimento de 

todos, as áreas de Humanidades passam por momento difícil e conturbado, e as mudanças 

estruturais implementadas pelas agências de financiamento exigem de nossa parte atenção 

e cuidados redobrados em relação às suas políticas e direcionamentos. São grandes os 

desafios e, com vistas a enfrentá-los, propomos valermo-nos da atuação e da experiência 

das coordenações anteriores através de debates e decisões tomados em colegiado. Além 

da atenção à dinâmica interna do Programa, pretendemos aprimorar nossa forma de 

integração nacional e internacionalmente, e buscar estratégias de fortalecimento infra 

estrutural de funcionamento da Pós-graduação que possibilitem a valorização do trabalho 

de professores, servidores e alunos.   

Nossas linhas gerais de atuação compreendem:   

 

• Debater a adaptação do Programa aos problemas decorrentes da pandemia em 

curso; 

• Promover debates internos e externos e facilitar o acesso a informações sobre os 

novos parâmetros avaliativos em vias de implementação na Capes;  

• Estimular a publicação docente; 

• Estimular a publicação discente; 

• Fortalecer as Linhas de Pesquisa e suas coordenações; 

• Fortalecer a integração de estagiários de pós-doc às Linhas de Pesquisa; 

• Aprimorar a integração de pesquisa e docência com a graduação em História;      

• Aprimorar critérios para concessão de bolsas de mestrado e doutorado, e de 

avaliação dos projetos no processo de ranqueamento, dando prosseguimento aos 

debates já em curso na CCP;   

• Aprimorar os critérios e as formas de ingresso discente no Programa;   

• Aprimorar os critérios e as formas de ingresso discente no Programa por Cotas 

Sócio Raciais;   

• Aprimorar as formas de suporte à internacionalização do Programa;  

• Fortalecer parcerias institucionais de pesquisa nacional e internacionalmente;   

• Estimular a participação e a geração de eventos científicos;  

• Manter e aprimorar os padrões de gestão financeira e logística; 

• Valorizar o trabalho de servidores e estagiários buscando estratégias de 

funcionamento infra estrutural; 

• Fortalecer os vínculos institucionais internos à USP, em especial à direção da 

FFLCH e às pró-reitorias de Pesquisa e de Pós-Graduação, com vistas à 

valorização do Programa e à implementação de infraestrutura necessária a seu 

funcionamento;   

• Dar prosseguimento aos esforços de recuperação da memória do Programa e da 

dinamização de seu site; 

• Fazer-se presente, incentivar e influenciar no âmbito da política de pós-graduação 

nacionais e nos debates do Fórum de Coordenadores de Pós-graduação da área de 

História.  
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